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Je praznik, ko se verniki spominjamo rojstva Device Marije. Poleg Je-
zusovega rojstva obhaja Cerkev le še dva rojstna dneva: rojstvo Janeza 
Krstnika, ki je bil očiščen izvirnega greha že pred rojstvom in rojstvo Je-
zusove matere Marije. Marija kot izmoljen otrok Joahima in Ane je bila 
obvarovana izvirnega greha in ni se je dotaknila senca hudega duha. To 
so sveta rojstva in del Božjega odrešenjskega načrta.
Dan  Marijinega rojstva je praznik veselja in radosti, saj je bila rojena 
deklica, ki je  postala Jezusova in naša Mati. Marijino rojstvo je prvo 
vidno dejanje odrešenja.
Vsako rojstvo je svetel trenutek. Za vsakega izmed nas ima Bog svoj plan 
ljubezni in odrešitve. Čudovita je resnica, da smo edinstveni in neponovl-
jivi. Edinstveni v svojem začetku, v svoji rasti in v vsaki življenjski dobi. Da 
bi bila naša srečanja v resnici in v svetlobi, je potrebno, da to edinstvenost 
drug v drugem vedno odkrivamo in se je veselimo; brez primerjav, brez 
iskanja in kopanja po preteklosti, brez predalčkanja. 
Spoštujmo in glejmo to, kar je najboljše, in to vsak dan na nov način 
odkrivajmo. Tako kot nas gleda Bog in nas vsak dan na nov božan-
ski način ljubi. Podpira nas v življenju in ostaja trajni temelj naše vsa-
kodnevne rasti. Odkrivati to skrivnost, prepustiti se tej ljubezni, po-
meni živeti v popolnosti kot edinstvena oseba, kateri samo Bog lahko 
podari življenje v izobilju.
Prosimo Jezusa zase in za vse, da bomo vse ljudi, ki jih srečujemo, 
pravilno videli. Kakšna sreča za nas, če bomo začeli gledati na življenje, 
na situacije, na vse ljudi tako, kakor Jezus gleda. Takrat bomo v vsakem 
človeku opazili brata, sestro in z radostjo in hvaležnostjo praznovali 
rojstne dni. 
Zavedali se bomo, ne glede na to, ali smo bili željeni ali ne, ali smo 
starše neugodno iznenadili,  da nas je Bog želel in smo vsi željeni Božji 
otroci. 
V Izaijevi knjigi so zapisane naslednje besede: «…ker si drag v mojih 
očeh, spoštovan in te ljubim …«(43,4). D.R.



Molitev za novega škofa Andreja Sajeta
Gospod Bog, naši novomeški škofiji si po papežu 
Frančišku izbral novega škofa Andreja. Razlij nanj 
obilje svojih darov, duha modrosti in moči, duha 
vednosti in pobožnosti, da bo z ljubeznijo zvesto 
vodil zaupano mu ljudstvo, da bo dober oče in za-
nesljiv vodnik duhovnikom in vernikom. 
Po Kristusu nšem Gospodu. Amen.

Celodnevno čaščenje
letos bo dan celodnevnega čaščenja Najsvetejšega 
v nedeljo, 29. 8. 2021. Red nedeljskih maš ostaja 
nespremenjen. Zato bodo nekoliko spremenjene 
ure čaščenja. Zaključek bo ob 17h. Ker je ta dan 
nedelja in so duhovniki precej zasedeni, boste še 
naknadno obveščeni, kako bo z možnostjo preje-
ma zakramenta svete spovedi. 
Razpored molitvenih ur:
Ob 8h – Dolž in Vrhe
Ob 9h – Cerovec, Iglenik, Zajčji Vrh in Sela
Ob 11h – Črmošnjice
OD 12h do 13h - KOSILO. SPOVEDOVANJA in 
ČAŠČENJA V TEM ČASU NE BO.
Ob 13h – Šentjošt in Verdun
Ob 14h – Stopiče in Plemberk
Ob 15h – Orehek, Brezovica in Hrib
Ob 16h – Gornja in Dolnja Težka Voda ter Hrušica 
in Pangrč Grm. 
Ob 17h bo sklepna slovesnost s petimi litanijami 
Srca Jezusovega, zahvalno pesmijo, blagoslovom 
in sveto mašo.

Vpis k verouku
Spoštovani, 
vpis k verouku bo potekal v sredo, 1. septembra, 
od 7:30 do 18:00 v župnijski učilnici. Vpis je ob-
vezen za vse veroučence od 1. do 9. razreda. S 
seboj prinesite podpisana spričevala in denar za 
nakup knjig, zvezkov in prispevek za ogrevanje 10 
eur. Prispevek za drugega otroka iz iste družine je 
5 eur, za tretjega ali četrtega pa je zastonj. 
Starši, ki boste vpisali otroka v 1. razred, imejte s 
seboj otrokov krstni list, če otrok ni bil krščen v 

naši župniji. Zadošča tudi vaša družinska knjiži-
ca, ki ste jo dobili pri cerkveni poroki. 
Verouk brez življenja iz vere je le pouk o verskih 
resnicah, ki še ne prinaša življenja. Gre samo za po-
znavanje, v koga verujem. Sama vera pa je dar, ki 
jo Bog daje tistim, ki ga prosijo in si želijo živeti v 
njem. Vera ni nekaj, kar bi za praznike človek vzel 
iz vitrine, kot na primer poseben porcelan, ampak 
je tisto, kar človeka drži vsak dan nad vodo, da ne 
utone, predvsem v preizkušnjah, in je tisto, kar člo-
veka spominja, da se Bogu za vse zahvaljuje. Da je 
EVHARISTIČEN, hvaležen. (Beseda evharistija izhaja 
iz grščine: ευχαριστία – euharistia pomeni zahvala.)
Tudi zakramente človek prejme samo v veri. Zato ra-
čunam na čisto vse starše otrok od 1. do 9. razreda, 
ki imate dar vere, da boste svojim otrokom stali ob 
strani s sodelovanjem, z zgledom, dobroto, odpuš-
čanjem in ljubeznijo, kot tudi z opominjanjem, če bo 
to potrebno. Prejeli ste Svetega Duha, ki je v vas začel 
novo življenje, in blagor vam, če po njem tudi živite. 
KNJIGE:
Od 1. do 4. razreda - BESEDE ŽIVLJENJA, ki jih 
je izdala Založba Brat Frančišek. 
5. do 7. razred – klasični učbeniki in delovni 
zvezki
8. razred - IZBRANI – birmanski program – knji-
go bomo uporabljali 2 leti, v 8. in 9. razredu.
Hvala vsem staršem in starim staršem, ki otroke skrb-
no vodite k veroučni uri, skupaj z njimi obiskujete ne-
deljsko mašo in ste jim o stvareh v zvezi z vero zaup-
ni sogovorniki. Čeprav uspehov vašega dela na tem 
področju ne opazite takoj, naj vam to ne vzame po-
guma. Med setvijo in žetvijo je včasih dolgo obdobje. 
Kateheta vas spoštujeva in želiva vsaj malo prispevati 
k duhovni rasti vaših otrok. Naj bo Bog z vami.
Cenik knjig: 
razred Knjiga del. zvezek
1. 9 eur
2. 10 eur
3. 10 eur
4. 12 eur
5., 6., 7. 8,50 eur 6,50 eur
8. in 9. 25 eur

Če kdo ne zmore plačati, naj mi prosim pove.



OZNANILA izdaja 
župnija Stopiče
Odgovarja:  
Tadej Kersnič, župnik

Napovednik

Ure, ko me skoraj zagotovo najdete v župnišču, so:
ponedeljek četrtek sobota nedelja
Od 8h do 10h. Od 8h do 10h. Od 8h do 10h. Po mašah.
Vse dni po večerni maši, kadar je ta v Stopičah.
Ob torkih me ni. 

ŽUPNIJA STOPIČE 
Stopiče 28, 8322 Stopiče
Telefon: 07/30-89-275
GSM: 031/810-351
E-pošta: tadej.kersnic@rkc.si, 
www.zupnija-stopice.rkc.si
Transakcijski račun župnije Stopiče: 
SI56 1990 0500 8620 650

OZNANILA izdaja 
župnija Stopiče
Odgovarja:  
Tadej Kersnič, župnik
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Vpis v Katehetsko pastoralno šolo
Evangelij je Kristusov dar nam, On sam ga je razodel. Je tisto, 
kar nam daje življenje. (papež  Frančišek) 

Kot sem spregovoril že v nedeljo, ima naša župnija potrebo 
po novih katehistinjah in katehistih, saj želim v naši župni-
ji vzpostaviti možnost za družinsko katehezo, o kateri sem 
pisal v prejšnji številki tiskanih oznanil. Če torej želimo iz 
verouka narediti nekaj več, potem nujno potrebujemo novih 
moči. Ne želim jih iskati izven naše župnije, saj bi to pome-
nilo, da želite biti samo postreženi, ne pa tudi služiti Bogu in 
mu dati sebe na razpolago. 
Zato vas vabim k vpisu v Katehetsko pastoralno šolo. Seveda 
ne gre le za pripravo na poučevanje verouka, ampak tudi za 
bogatitev osebnega verskega življenja in za pričevanje vere 
v okolju, kjer živimo in delamo. Dobrodošli ste mladi, odrasli 
in upokojenci. 
Za vse dodatne informacije, pa tudi za morebitno predsta-
vitev novomeške KPŠ v živo vam je na voljo sestra Damjana 
Tramte, voditeljica KPŠ v Novem mestu.
Kontakt: 031 262 266,  damjana.tramte@gmail.com 
Upam, da se opogumite in naj bo Bog z vami. 

Vabljeni na Stično mladih 2021 - 18. 9. 2021 - 
Utrdi moje korake;  ps 40

Poslanstvo Stične mladih je »prebujati mlade, da vstanejo in ho-
dijo za Kristusom«. Srečanje v sodobni obliki prinaša sporočilo o 
Kristusu in njegovem evangeliju ter mlade spodbuja, da ga tudi 
med letom živijo in širijo v svojem lokalnem okolju. Stična mladih 
je izkušnja skupnosti, v kateri je prav vsak udeleženec nepogrešljiv.
Stično mladih ustvarjamo mladi. Smo drzni ustvarjalci, pristni 
pričevalci vere, odločeni z mladimi živeti Božje kraljestvo. 
To daje celotnemu dogodku poseben pečat, hkrati pa vsem 
ustvarjalcem omogoča bogato izkušnjo učenja in sku-
pnega ustvarjanja ter odkrivanja osebnih talentov, pokli-
canosti in povezanosti z Bogom.
Pod okriljem Katoliške mladine pri organizaciji Stične mla-
dih vsako leto sodeluje več kot 200 prostovoljcev, ki skozi 
leto zavzeto in premišljeno snujemo dogodek. Ustvarjalci 
Stične mladih prihajamo iz vseh koncev Slovenije in smo 
različnih starosti, vsak pa prispeva svoje talente in spret-
nosti z namenom, da oblikujemo srečanje, ki bo odgo-
vorilo na aktualne potrebe, težave in hrepenenja mladih.
Letošnje leto Stična mladih praznuje okroglo obletnico 40 let. 
ZA VEČ INFORMACIJ NAS SPREMLJAJ NA  INSTAGRA-
MU, FB ali YOUTUBE-u.

21. 8. Cerkev ob 8h v Stopičah  
čistita in krasita DOLŽ in VRHE.
22. 8. 21. NEDELJA MED LETOM in žeg-
nanje na Orehku, ob 10h
23. 8. Začetek oratorija 2021
25. 8. Zaključek oratorija
28. 8. Romanje bolnikov in invalidov na Zaplaz, 
škofova maša ob 10h
28. 8. Cerkev ob 8h v Stopičah čistita in krasita 
OREHEK in BREZOVICA.
29. 8. 22. NEDELJA MED LETOM in DAN CE-
LODNEVNEGA ČAŠČENJA ZA VSO ŽUPNIJO
  1. 9. VPIS V NOVO VEROUČNO LETO ZA VSE 
RAZREDE
  3. 9. PRVI PETEK in obisk bolnih in ostarelih z 
Najsvetejšim po domovih
  4. 9. PRVA SOBOTA
  4. 9. Cerkev čisti in krasi VSA ŽUPNIJA, ker je 
naslednji dan ŽEGNANJE ZA VSO ŽUPNIJO.
  5. 9. ŽUPNIJSKO ŽEGNANJE
  8. 9. Marijino rojstvo – mali šmaren
11. 9. Cerkev ob 8h v Stopičah čistijo in krasijo 
PANGRČ GRM, ZAJČJI VRH in SELA.
11. 9. Škofijski molitveni dan za duhovne pokli-
ce in srečanje ministrantov na Zaplazu, ob 10h.
12. 9. 24. NEDELJA MED LETOM
18. 9. Stična mladih
18. 9. Cerkev ob 8h v Stopičah čistita in krasita 
GORNJA in DOLNJA TEŽKA VODA.
19. 9. 25. NEDELJA MED LETOM in žegnanje 
ob 10h na Velikem Cerovcu.
26. 9. ŠKOFOVSKO POSVEČENJE V MIRNI 
PEČI
BODITE POZORNI NA NEKOLIKO SPREME-
NJEN VRSTNI RED ČIŠČENJA IN KRAŠE-
NJA. CERKVE V STOPIČAH ZARADI ŽEG-
NANJ PO PODRUŽNICAH.



21. NEDELJA 
MED LETOM 
22. avgust

7h (STOPIČE) za vse žive in pokojne 
                          župljane
10h (OREHEK) 

PONEDELJEK
23. avgust
Roza iz Lime

19h (HRUŠICA)  

TOREK
24. avgust
Jernej

19h (DOLŽ) 
                      

SREDA
25. avgust
Mirjam

19h (STOPIČE) 

ČETRTEK
26. avgust
Ivana Bichier

19h (STOPIČE) 

PETEK
27. avgust
Monika

19h (STOPIČE) 

SOBOTA
28. avgust
Avguštin

19h (DOLŽ) 

22. NEDELJA 
MED LETOM
29. 
september

DAN CELODNEVENGA ČAŠČENJA 
NAJSVETEJŠEGA
7h (STOPIČE) za vse žive in pokojne 
                         župljane
10h (STOPIČE) 
17h (STOPIČE) 

PONEDELJEK
30. avgust
Srečko

19h (DOLŽ) 

TOREK
31. avgust
Nikodem

7h (STOPIČE) 

SREDA
1. september
Tilen

19h (STOPIČE) 

ČETRTEK
2. september
Marjeta

19h (STOPIČE) 

PRVI PETEK
3. september
Gregor Veliki

18h (DOLŽ) 
19h (STOPIČE) 

PRVA SOBOTA
4. september
Rozalija Sicilska

19h (STOPIČE) 

23. NEDELJA 
MED LETOM-
ANGELSKA
5. september

7h (STOPIČE) za vse žive in pokojne 
                          župljane
10h (STOPIČE) 

PONEDELJEK
6. september
Zaharija

19h (CEROVEC) 

TOREK
7. september
Marko Križevčan

7h (STOPIČE) 

SREDA
8. september
MARIJINO 
ROJSTVO

7h (STOPIČE) prosto
10h (DOLŽ) 
19h (STOPIČE)  za duševni mir

ČETRTEK
9. september
Peter Klaver

19h (DOLŽ) 

PETEK
10. september
Nikolaj Tolentinski

19h (OREHEK) 

SOBOTA
11. september
Prot in Hijacint

19h (CEROVEC) 

24. NEDELJA 
MED LETOM 
12. september

7h (STOPIČE) za vse žive in pokojne 
                         župljane
10h (STOPIČE) 

PONEDELJEK
13.september
Janez Zlatousti 

18h (HRUŠICA) 
19h (CEROVEC) 

TOREK
14. september
Povišanje sv. Križa

19h (STOPIČE) v zahvalo in Božje 
                            varstvo

SREDA
15. september
Žalostna Mati Božja

19h (STOPIČE) v zahvalo za zdravje

ČETRTEK
16. september
Kornelij in Ciprijan

19h (STOPIČE) v zahvalo za srečno 
                            vrnitev

PETEK
17. september
Robert  Bellarmino

19h (STOPIČE) 

SOBOTA
18. september
Jožef Kupertinski

19h (STOPIČE) v zahvalo in Božje 
                            varstvo

25. NEDELJA 
MED LETOM 
- SVETN. 
KANDIDATOV
19. september

7h (STOPIČE) za vse žive in pokojne 
                          župljane
10h (CEROVEC) 

Oddane maše: 28 maš za + J. G. Opravil jih bo  
g. Viktor Kastelec.


